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وم ـــــــــــوم هبا كلية احلقوق والعلـــــــــــــيت تقــــــــــــار النشاطات العلمية الــــــــــــــــــيف إط
بالتنسيق مع مديرية التجارة و ، 2جبامعة حممد ملني دباغني سطيف  السياسية

تظاهرة علمية حول تدعيم سياسة محاية عن تنظيم يعلن  ،لوالية سطيف
بقاعة  2142 مارس 41/41واخلميس  األربعاء  يوذلك يوماملستهلك 
 : وفق الربنامج املبني أدناه بكلية احلقوق والعلوم السياسية  G احملاضرات

 

 .الدعــــــــــوة عامـــــة 

 
 .نسخة لإلطالع ملدير اجلامعة 

 



 ية ـــــــــــــــــــــــلمــــــــــــــــالع التظاهرةج ــــــــــــــــبرنام
 

 العلمية من طرف عميدة الكلية التظاهرةإفتتاح 
 "تحديات اإلدارة اإللكترونية في الجزائر "عالم واالتاا  الطيب رجم المدير الوالئي للبريد وتكنولوجيات اإل. أ / مداخلة إفتتاحية 

 2142مارس   41 األربعاء: اليوم األو  
 مكافحة التبذير الغذائي   41.11-40.11: ة األولىــــــــــالجلس 

 األمن الغذائي وتحدي مكافحة التبذير 2جامعة سطيف  ان فوزيةــبن عثم .د
 .التبذير الغذائي كمظهر من مظاهر الواقع االستهالكي ــ من منطق التبذير إلى منطق التبذير المعقلن 2جامعة سطيف  رزادــــــــــعوابد شه .د
 الغذائي وإشكالية بناء الثقافة االستهالكية من منظور إسالميالتبذير  2جامعة سطيف  ةــــــــــــــــسقني فاكي .د
رئيس جمعية حماية  وانـــــــــــــــــــــــساتة رض. أ 

 المستهلك لوالية سطيف
 من أجل أسواق رقمية أكثر عدال

 ترشيد االستهالك الغذائي من أجل سياسة جديدة الستيراد وإنتاج المواد الغذائية 2جامعة سطيف  ةــــــــــــــــــزراري حبيب .أ
 الوقاية من التسممات الغذائية  40.11 -41.11:الجلسة الثانية 

 النظافة الاحية ودورها في الوقاية من التسممات الغذائية 2جامعة سطيف  رضوانقرواش . د
 ةـــــــــــــــــــــــحماية المستهلك من مخاطر األغذية الفاسد 2جامعة سطيف   بن خالد فاتح. أ

 مالحة الطب الوقائي ب ليلياــــــــــــالدكتورة أشه
 مالحة الطب الوقائي حميدة حماميد الدكتورة

 مالحة الطب الوقائي ا ـــــــــــــــــــالدكتورة قشي أم

  
 التغدية وأثارها في صحة اإلنسان

  الوطني ترقية المنتوج    41.11 -40.11: الثالثة ة ــــــــــالجلس
 العمومية الضمانات المقررة لترقية اإلنتاج الوطني في قانون الافقات 2جامعة سطيف  بن دعاس سهام .د
 تشجيع االستثمارات المنتجة في الجزائر بين الواقع والقانون 2جامعة سطيف  رةـــــعماروش سمي.د
 تحديث قانون الملكية الاناعية الجزائري ضرورة إلنجاح مسار وترقية اإلنتاج الوطني 2جامعة سطيف  ا ـــــــــــــــدي أمـزاي .د
 خطر المنتجات المقلدة على األمن القومي وآليات مكافحتها 2جامعة سطيف  حيـــــــــبن زيد فت .أ

 2142مارس   40 الخميس:  الثاني اليوم 
  ليوم العالمي لحقوق المستهلكين ا 41.01 -40.11: األولى الجلسة 

 قراءة في قانون حماية المستهلك 2جامعة سطيف  زروق نوا  .د
 المستهلكالتقييس و دوره في حماية  2جامعة سطيف  كوسام أمينة .د
 أضرار الخبز االبيض على صحة المستهلك الجزائري ة ضرورة تدخل المشرع لحمايته 2جامعة سطيف  كوسة جميلة .د
 أثر ضبط السوق على حماية المستهلك 2جامعة سطيف  زايدي أما  .د
 حماية المستهلك في التعاقد االلكتروني 2جامعة سطيف  بلعزام مبروك.  د

  ليوم العالمي لحقوق المستهلكين ا   41.11 -41.01:  الثانيةة ــــــــــالجلس 
 .دور أعوان الرقابة وقمع الغش في حماية المستهلك حسب التشريع الجزائري 2جامعة سطيف نبيل أيت شعال  . أ
 وتثقيف المستهلك اإللكتروني في عار الرقمنة 2جامعة سطيف  مريم حسام .د
 دراسة في إطار دور وزارة  التجارة كآلية للحماية القبلية–ستهلك األجهزة اإلدارية المكلفة لحماية الم 2جامعة سطيف  زينب جودي .أ
 المستهلكيندور جمعيات حماية المستهلك في تحسيس وإعالم وتمثيل   2جامعة سطيف  سيد علي صالب. أ
 المستهلك األخضر بين متطلبات حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة 2جامعة سطيف  مريم ملعب.  أ

  


